Elke dinsdagmiddag gaan we ook nog wandelen:
We vertrekken om 13.30 uur aan de Kapel van
de Heuvels. Ook deze wandeling duurt gewoonlijk
een uurtje.

Hallo iedereen,
We zijn er nog niet, we zitten op dit moment nog in code rood op de
Coronabarometer, maar…
met enkele activiteiten willen we onze ploeg toch heel graag weer op gang
trekken !

Elke maandagavond wordt er gewandeld :
We komen samen aan de Rosmolen en
vertrekken stipt om 19.30 uur. De
wandeling duurt ongeveer een uur.

Ria Raymaekers: r_raymaekers@hotmail.com
Marie-Josée Dingemans: mj.dingemans@telenet.be

Woensdag, 9 februari : Leesgroep
Gelukkig kunnen we hier alvast terug herbeginnen. Het
boek dat we deze keer bespreken is “Het moois dat we
delen” van Ish Ait Hamou. Ook nu weer even melden aan
Inge of je van de partij zal zijn. Jullie worden in de Bib
verwacht om 19.30 uur. De prijs voor deze avond is 3,00
€ voor leden met een eigen boek en 6,00 € voor een
geleend boek. Voor niet-leden is de prijs ofwel 5,00 €
ofwel 8,00 € al naargelang jullie zelf een boek hadden
of niet.
Waar gaat het over ? In het stadje waar Soumia en Luc
wonen, speelt het leven zich voornamelijk af aan de
schoolpoort, bij de plaatselijke kruidenier én op het voetbalveld. Soumia en Luc
wonen in dezelfde buurt, maar kennen elkaar niet. Zij probeert met de moed
der wanhoop het verleden achter zich te laten. Hij leeft in en met het verleden.
Wanneer ze elkaar bij toeval leren kennen, komen ze voor verscheurende keuzes
te staan.
Een beklijvend verhaal over hoe je het leven weer oppakt na een ingrijpende
gebeurtenis.
Woensdag, 16 februari : Filmavond
Om 19.00 uur vertrekken we aan de
Brouwershoeve, richting cinema. Als je graag
meegaat, geef dan vooraf even een seintje aan
Raymonda zodat ze weet wie er van de partij zal
zijn en hoe het vervoer geregeld kan worden.
Welke film we kiezen, zullen we ook nu de avond zelf bepalen.

Raymonda Meeusen: raymonda.meeusen@gmail.com
Kunta Koch: kuntakoch@telenet.be

Veerle Verschooren: veerleverschooren@hotmail.com Monik Leys: monikleys@telenet.be

Inge Aernouts: ingeaernouts@telenet.be
Femma Stabroek

www.femmastabroek.be

Donderdag, 24 februari : Bowlingavond
Omdat het nu weer kan en
het op onze jaarplanning
voorzien was willen we dit
zeker laten doorgaan.
Wie graag meegaat, kan een
seintje laten tot en met 16
februari aan Raymonda, zo
kan zij de nodige banen
reserveren. Jullie mogen ook
zelf
rijden
naar
“Bowlingplanet”, Slijkweg 5, Ekeren. De anderen vertrekken aan de
Brouwershoeve om 19.30 uur. Zo hebben we net tijd genoeg om onze
bowlingschoenen aan te trekken en een goede bowlingbal uit te zoeken. Om
20:00 uur willen we dan graag starten.
Prijs voor deze avond : 15,00 € (dit is voor 2 uren bowlen en drank is
inbegrepen).
Dan kijken we al even kort naar maart !
Donderdag, 10 maart : Bloemschikken
Iedereen kan op z’n tijd wel eens een
bloemetje gebruiken. Als je die dan nog zelf
netjes kan schikken heb je er zeker veel
plezier van.
Dit keer gaan we iets maken met Pasen als
thema. Zo brengen we de lente al in huis.
Inschrijven kan bij Monik tot 3 maart.
Zoals gewoonlijk starten we om 19.30 uur in de Rosmolen. Alle materialen
worden voorzien en ook dit keer zal de prijs voor leden rond de 20,00 € draaien
en voor de niet-leden rond de 25,00 €, al naargelang de prijs van de bloemen.
Misschien wel weer best een mesje en een tafelbeschermer meebrengen. Ook
een doos om je stuk mee naar huis te nemen is altijd handig.

Ria Raymaekers: 0491/12.32.00
Marie-Josée Dingemans: 0479/56.15.17
Veerle Verschooren: 0486/32.35.00

Dinsdag 15 maart : Crea-avond
Flessen pimpen kan op vele manieren, we
laten er verschillende zien. Zelf kan je
kiezen tussen omwinden met katoen of
soepel touw of met decoupage . Voor
het omwinden breng je een lege wijnfles
met de etiketten er nog op mee en één
of twee kleuren katoen 50gr. (géén te
dunne),
bijpassende
versiering
(optioneel ) en tweezijdige plakband.
Met decoupage krijgt je fles een totale
make-over. Hier breng je een volledig zuivere fles voor mee,
verder is alle materiaal voorzien. We hebben ook
voorbeelden bij zodat je kan zien hoe je met lege flessen
en een beetje creativiteit mooie dingen kan maken.
We beginnen er om 19:30 uur aan in de Rosmolen. Prijs :
5,00 €. Inschrijven kan bij Monik tot 10 maart.
Dit is de derde keer dat we deze avond proberen in te
richten, hopelijk lukt het deze keer wel.
Donderdag, 31 maart : Paasfeest

Raymonda Meeusen: 0474/81.12.19
Kunta Koch: 0478/98.77.43
Monik Leys: 0485/80.89.06

Hier willen we jullie de datum alvast
meegeven. Wat het precies wordt gaan we
nog even voor ons houden. Noteer de datum
toch maar al in jullie agenda zodat we er
samen iets moois van kunnen maken !

Inge Aernouts: 0473/59.07.41
Bankrekening Femma : BE31 7785 9042 9355

